
Ata da Nonagésima Quinta Reunião Ordinária do Conselho Deliberaüvo do lnstituto de
Previdância dos servidoros Públicos do Municipio de varre-sai/RJ - vARRE-sAlprev.

Aos 21 (vinte e três) dias do mês de Dezembro do ano de 2021 (dois mil e vinte um), na sede
do vARRE-sAlPrev, situada à Rua José Tupini, número 13, às 15h (quinze horas), reuniu o
Conselho Deliberativo para deliberar sobre os seguintes assuntos: 1) Leitura e apreciação da
ata da reunião anterior. 2) Apresentação do balancete das Receitas e Despesas do Mês de
Novembro/2021; 3) Rentabilidade do Mês de Novembro/2O2.1;4) Apreciaçáo da,,nova,,política
de lnvestimentosl2122;5) Carta Mais Vatia datada de 07l12lT1: 

'6) 
CatênOario de Reuniões

p_ara 2022; 7) Renovaçáo de Contratos; 8) lnformaçÕes Gerais (avaliação de imóveis e
Congresso de Conselheiros). Estiveram presentes ol seguintes ôonselÀeiros: Dayselane
Pimenta Lopes Resende; Maria Aparecida de Fátima Brum, Maria das Graças Barbosá Gehu,
Maria do Carmo Rodrigues Batista, Vinícius Oliveira Dutra, José Carlos Êstevão de Castro,
Jones Marcos da Silva Paula e o suplente Antônio Moreira Martins. Também estavam
presentes o Diretor Presidente do VARRE-SAlPrey, Sr. Cristóváo BenÍgno de Oliveira Fabre
e o Diretor do Tesouro, sr. Rômulo Jose oliveira de souza. o presidãnte do conselho, sr.
Vinícius Oliveira Dutra agradeceu a presença de todos e em seguida solicitou que fosse feita
a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada por todoé. O presidente do Conselho
passou a palavra ao Diretor Presidente do VARRE-SAlPrey, Sr. Cristóváo Benígno de Oliveira
Fabre, que apresentou o balancete das Receitas e Despesas do mês de Novelmbro de 2021 ,inclusive as despesas administrativas, que foi aprovado por todos. lnÍormou que a
rentabilidade no mês de Novembro/2121 Íoi de 1,20% (um vírgula vinte e um por cento)
correspondendo ao valor de R$744.02'1,77 (setecentos e quarenta e quatro mil, vinte e um
reais e setenta e sete centavos), sendo que a meta estipulada para o mês foi de 1,26% (um
yTsula vinte e seis por cento). Disse também que o saldo em 30/i1l202i era de R$
62.7U.700,58 (sessenta e dois milhôes, setecentos e cinquenta e quatro mil, setecentos reais
e cinquenta e oito centavos). Dando prosseguimento o Diretor Presidente apiesentou a ,,nova,,

Política de lnvestimentosl21z2 para análise e apreciaçáo. Explicou que na reunião passada,
ocorrida em 23111121, já tínhamos aprovado a Polítlca de ínvestimen tosl2}22 dentro dos
lilqmes da Resoluçâo no 3.922ti0 mas devido a pubticação da Resoluçâo no 4.963/21 de
?M11-2!21, será objeto de apreciaçáo por parte deste Õonserho a "nóva', por-íIce oÉ
lNVESTlMENTosl2o2z adaptada às diretrizes da resoluçáo agoÍa êm v'rgor. objetivando
contribuir para a devida apreciaçâo do objeto o economistã da emprãsa Mais Valia
lnvestimentos em consultoria, sr. Ronaldo Fonseca, através de uma chamada de vídeo Íez
uma explanação para os conselheiros sobre todo o teor da política de investimentos, seus
percentuais para possíveis alocações de recursos do RPPS e breve análise do cenário
econômico. Após estas explicações, análises e discussÕes a pollíTlcA DE
INVESTIMENTOS Do RPPS PARA 2022foi aprovada por unanimidade, em conformidade
com o que determina a Resolução no 4.963121. Após, o Diretor presidente do VARRE-sAlprev
apresentou a Carta da "Mais Valia Empresa de Consultoria" datada de 07l12l2O2l , que está
disponÍ vel em nosso '3iÍe". Em seguida os conselheiros aprovaram o calendá rio de reuniÕes
para 2022,sendo: 31/01 ; 22102; 23103: 19104: 17 t05: 21 tO6; 19t07 : 1 6/08; 20/09; 1 Bt 10: 22t1 1
e 22h2. Após, o Diretor Presidente pediu autorização para a renovaçáo e assinatura de novos
contratos: de aluguel; de manutenção do site oÍicial do lnstituto; manutenção de
computadores; empresa de consultoria econômica; empresa para elaboração do estudo
atuarial e elaboraçáo de cenários para possível reforma da previdência municipal; empresa
de prestação de serviços de contabilidad e. O pedido foi autorizado por unanimidade. O Diretor
Presidente também explicou que devido a ômicron, nova variante do coronavírus, os
indicados a representar o RPPS no ,9o Congresso Brasileiro de Consetheiros de RppS,s,,
decidiram, de comum acordo, não participar do evento na cidade de Vitória, ES, visto que

ão tínhamos pago as taa xas de inscrições. Continuando o Diretor presidente falou que
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encaminhou ao Prefeito Municipal o ofício VARRE-sAlPrev no. o73t2oz1 de o'1t12t21 ,

protocolado na prefeitura em 06112121 como Processo no TO33t2l solicitando à Comissáo de
Avaliaçâo de Bens lmóveis da Prefeitura Municipal de Varre-Sai que proceda a avaliaçáo dos
seguintes imóveii'. a) tmóvel (case resid,nciat) tocatizada à Rua José Vargas de Figueircdo, no 40, Centro,
Uanê-Sai, RJ, de prcpnedade da St . Camila Ramos de Oliveira Nunes; b) ínOvet lgapaq t@elizado à Rua
Bemadino oliveira santos, s/n, cento, yare-sa,, RJ, (conhêcido poputameÁtá como "casatáo da
Emancipaçáo"): c) lmóvel (comercial) localizado à Rua Bernardino Oliveira Santos, no OS, Centro, Varre-Sai, RJ,
(onde esté em funcionamento o "Bar do Léo"); d) lmóvet (comercial) l@alizado à Rua Bemadino OlNeira Santos;,

lo !7, ?ntro, vane-sai, RJ, (ondo funciona "Loiâo N Modas"); ê) lmóvol (terrono - §m con$ruçeq bcalizado
à.Rua Balbino de Áss,s ya4res, BaiÍo "lBc", vaÍe-sai, RJ, sendo o lote no 14, de propiedade de Fábio vianna
Varyas; 0 lmÓvel (teríeno - sem @nstrução) l@.alizado na esquina da Rua Batbrnó aé ,qssrs Vatgas com a Rua
Sebasfráo Machado Morees. Baino "lBC", Vanê-Sai, RJ, senào o loto no 13, dê propiêdadê dà Fábio Vianna
vargas. Nada mais havendo a tratar o Diretor presidente agradeceu a presença de todos, a
íeuniáo foi dada por encerrada e eu, Maria Aparecida de Fátima Brum, lavrei á presente ata
que, será lida e apreciada na próxima reunião, assinada por mim e os demais presentes.
Varre-Sai, 21 de Dezembro de dois mil e vinte e um.
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